
ECONOMISCHE NALEZINGEN. 

Brochure van de Vereeniging ,/Her vrije Ruilverkeer,J: 

N o. 57. P r o d u e t i e v o o r w a a r d e n .  De rechterzijde kondigt bij 
de verkiezingen aan: uitbreiding en verhooging van her tarief 
van invoerrechten. Vooreerst om daardoor de geidelijke lasten 
van een stelsel van sociale verzekeringen te betalen. Daarnaast 
om de productievoorwaarden hier te lande eu eiders meer gelijk 
te maken. 

Over de onrechtvaardige verdeeling van de lasten ill eeu 
dergelijk stelsel van belastingen worde hier verder gezwegen. 
Z65 herhaaldelijk is reeds gebleken dat de groote druk, dien de 
uitbreiding en verhooging van her tarief van invoerrechten zal 
veroorzaken, neerkomt op de minder gegoeden, dat dit hier 
niet weer behoeft te worden uiteengezet. Eerie hefting, die aileen 
de voorwerpen van weelde treft, brengt uiterst weinig op. Wil 
men millioenen uit her tarief halen, dan komen de voorwerpen 
van dagelijksch gebruik allereerst ash de orde, met de bekende 
verkeerde verplaatsing van den druk. 

Maar over die gelijkmaking der productievoorwaarden hog een 
een enkel woord, ook nadat in een vorig nummer reeds is 
aangetoond hoe dwaas de onderstelling is dat die gelijkmaking 
ooit een grondslag kan vormen voor de inrichting van een 
tarief van invoerrechten, hoe ze eenvoudig er toe zal leiden om 
onder een nieuwe leuze een doodgewoon, o uderwetsch bescher- 
mend tarief samen te stellen. 

De productievoorwaarden, en dan op verschillend gebied van 
maatschappelijke werkzaamheid, gelijk te maken aan die elders 
bestaan, wel, dat is op zich zelf hOg een zeer matige eisch 
voor hen, die ons yolk vooruit willen brengen. 

De productievoorwaarden moet men bier b e t e r  makeu, ous 
yolk op allerlei gebied s t  e r k e r  maken dan den vreemdeling, 
ten eiude de kracht op de wereldmarkt te verhoogen, de nationale 
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welvaart te vermeerderen, eu dat in alle kringen der samenleving. 
Alleen is her maar de vraag op welke wijze. 
Dat her ons voor den landbouw geheel en al op den ver- 

keerden weg zou hebben gevoerd wanneer men indertijd graan- 
reehten was gaau heffen, welke aan de reehterzijde vroeger o 
zooveel sympathie hebben gevonden en nu o zoo weinig steun 
meet vifiden, dat wordt nu wel algemeen toegegeveu. Die ge- 
lijkmaking van de produetievoorwaarden, zooals men dat destijds 
op dit gebied ook noemde, sou her overgroote deel van onzen 
vaderlandsehen landbouw gevoelig hebben gesehaad. Ze zou de 
produetievoorwaarden van borer, kaas, vlee~eh, vee, groenten, 
eieren, tuinbouwproducten, de voorwerpen van onzen reusaehtig 
vermeerderenden uitvoer, sterk hebben verminderd en daardoor 
al heel weinig voordeel, integendee] reel nadeel ann den vader- 
landsehen landbouw hebben berokkeud. Dat ziet men nu wel in. 

Maar wat men nog niet zoo a]gemeen ziet, dat is, dat de 
verhoogiug en uitbreiding van bet tarief van invoerreehten van 
de bewerkte artikelen precies denzelfden invloed zal hebben in 
ons land. 

±llereerst voor den landbou'wer, die geen enkel voordeel 
daarvan geniet, geen enkel van de producten van zijn bedrijf 
in prijs daardoor ziet verhoogen, maar die wel voor zijn werk- 
tuigen, zijn hulpmiddelen van her bedrijf zoowel als voor de 
voorwerpen van dagelijkseh gebruik meet zal hebben te betalen. 
Verslechtering derhalve van de produetievoorwaarden bij thans 
verge]eken. 

Ook voor den handel, wiens vrijheid van beweging wordt 
belemmerd, die, voor z~oover hij detailhaudel is, reel meet op 
binnenlandsehe fabrikaten zal zijn aangewezen, vaak afhankelijk 
wordt van enkele fabrikanten zooats b.v. in Duitschland zoo 
sterk her geval is, die minder omzet zal hebben en meet kosten 
voor tal van artikelen, vaatwerk, verpakkingsartike]en, papier, 
alsmede voor voorwerpen van algemeen g~bruik zal hebben te 
besteden. Versleehtering dus van de produetievoorwaarden bij 
thans vergeleken. 

Maar ook de industrie zal in algemeenen zin in hare pro- 
duetievoorwaarden aehteruit gaan. 

Een groot gedeelte van onze nijverheid is reeds bijna geheel 
exportnijverheid. &ardappelmeel-, stroocarton-, turfstrooiselfa- 
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brieken in het noorden, weefnijverheid in her oosteu en zuiden, 
scheepstimmerwerven overaI, zijn reeds enkele voorbeelden nit 
de vele, hoe de groote nijverheidstakken van ons land den prijs 
van een goed deel van hun product in bet buitenland en op de 
buitenlandsehe markt vastgesteld vinden. ¥ermeerder door in- 
voerreehtea de kosten van levensonderhoud der werklieden, van 
de hulpstoffen, werktuigen, koper- ell metaalwerk in her alge- 
meen, houtwerk, papier enz., eu de productiekosten worden 
hooger zonder kans op evenredige vermeerdering van de ver- 
koopprijzen. Geen verbetering maar versleehtering van produetie- 
voorwaarden bij thans vergelekea. 

Enkele takken van nijverh~id, die hoofdzaketijk voor de 
binnenlandsehe markt werken, zouden intussehen profiteeren, 
hun prijzen ten koste van den verbruiker wat kunnen opzetten. 
Wat beteekent evenwel dit voordeel voor weinigen vergeleken 
bij de nijverheid van ons land in haar geheel? 

Niets of uiterst weinig, daargelaten uog de verkeerde werking, 
die o F den duur ook voor de beschermde industrie zelve niet 
uitblijft. 

Verhooging en uitbreiding van her tarief van invoerreehten, 
zooals b.v. in het ontwerp H~TE vx-~" T~C~LE~rBU~G, schaadt 
ook onze industrie in haar geheel genomen. 

Tal van takken van nijverheid, vooral van de kleinere in- 
dustrie, die tot groote nijverheid moet uitgroeien, kunnen alleen 
daarom in ons land bestaan en groeien, omdat daarbij de kenze 
van grondstoffen en halffabrikaten geheel vrij is. Van alle deelen 
der wereld kunnen de fabrikanten, zonder te groote kosten, be- 
trekken wat hun voor hun fabrikaat Fast. In vele vakken leert 
de ervaring dat men alleen daarom voordeelig kan werken omdat 
men onderdeelen van het fabrikaat nit her buitenlaud kan laten 
komen, waar ze in zeer grootc inriehtingen uiterst goedkoop 
worden vervaardigd op een sehaal die in ons land toeh niet 
mogelijk zou ziju (sommige rijwiel-onderdeeleu b.v. in groote 
geweerfabrieken). Leg daar invoerrechten o p e n  gij krijgt der- 
gelijke groote fabrieken van her halffabrikaat n i e t  in ons land 
overgeptaatst ~Iaar wel krijgt gij een druk op de productievoor- 
waarden van tal van industri~n die nu in eoncurrentie met het 
buitenland naar alle deelen der wereld exporteeren. 

Neen, voor ons laud, voor onze industrie, zooals die in ons 
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land nu eenmaal is gegroeid met het oog, wat den afzet betreft, 
hoofdzakelijk naar buiten gerieht, naar de verste markten zelfs, 
voor ons land beteekent verhooging en uitbreiding van her tarief 
van invoerreehten niet verbetering van de produetievoorwaarden 
maar versleehtering. 

Men blijve daar af en bevordere de nijverheid op andere 
WijZe. 

Zoo yank nog doet men het voorkomen dat de voorstanders 
van dell vrijen handel niets willea weten van regeeringsbemoeiil~g 
met de voorwaarden, waaronder de landbouw, nijverheid en 
handel leven. 

Niet is minder waar dan dit. 
A.lgemeene voorwaarden te seheppen, waardoor deze bronnen 

van inkomst voor her geheele yolk milder gaau vloeien, is een 
der hoofdzaken van staatkundig beleid en moet dat ook blijven. 
Iuvoerrechten zijn, zooals we rd uiteengezet een zeer ondeugde- 
lijk middel, dat vooral in ons land allernoodlottigste uitwerking 
heeft. Maar daarnaast zijn er andere, die niemaud schaden maar 
wel een gunstigen invloed hebben op de geheele produetiviteit 
vail den nationalen arbeid. 

Wie onze havens verbetert, onze verkeersmiddeten ontwikkelt, 
de lokaalspoorwegeu ell tramlijneu tot in de verste hoeken van 
her plattelaud doet doorloopeD, ook met kraeh~ige opofferiug 
uit de a]gemeene belastingen, bevordert de welvaart, ontwikkelt 
het maatschappelijk arbeidsvermogen, verhoogt de volkskraeht, 
versterkt den hefboom van de welvaart. Hij beschermt niet, 
maar steunt den koopman, den landbouwer en den nijvere in 
zijn bedrijf. Hij prikkelt niet kunstmatig in bepaalde riehting, 
hij vergroot evenredig aller kraehten. Hij houdt niemand tegen, 
om anderen sheller vooruit te doen komeu, maar neemt weer- 
standen en be]emmeringen weg, die tegen ieders kraeht zieh 
opwierpen. 

Maar her meeste doer hij, die reehtstreeks de volkskraeht in 
bet bedrijvige leven versterkt, door verhooging van her geestelijk 
peil der natie, door beter onderwijs, betere voorbereiding van 
bet bedrijf, betere voorliehting gedurende de uitoefening van 
her yak. 

Daariu liggen de groote reehtstreeksehe middelen, die de 
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staat kan aanwenden om handel, nijverheid en ]andbouw vooruit 
te brengen. 

Theoretisch behoeven wij daarover niet meer te redeneeren. 
De ervaringen in den laudbouw leveren het afdoende bewijs 
van de deugdelijkheid dezer middelen. 

Landbouw-onderwijs wordt stelselma~ig gedurende jaren reeds 
overal in ]let land uitgebreid en gaaudeweg wordt her net van 
landbouwwi,lterscholen ell landbouwwintercursussen dichter. Her 
aantal jonge landbouwers; op de hoogte van hun yak, neemt 
met den dag .toe; hetgeen zij uit den bodem meer weten te 
halen dan vroeger, door gebruik te maken van de vindingeu 
der wetenschap en der techniek, maar vooral ook door de ont- 
wikkeling van hunne koopmans-eigenschappen en van hunne 
kennis Van de behoeften van her buitenland, is verbazend. 

De oudere vakgenooten rijpen in kennis door de waarneming 
van verschillende methoden van bewerking, gebruik van mcst- 
stoffen enz. in de rijksproefvelden. Het Departement van Land- 
bouw bevordert her onderzoek van hulpstoffen, waardoor de 
landbouwer verzekerd is waar te krijgen voor zijn geld; tentoon- 
stellingen worden bevorderd, geschriften over onze belangrijke 
uitvoer-producten verschijuen in verschillende ~alen, uitgegeven 
van wege het Departement van Landbouw. Overal verder steun 
aan de eigen vereenigde kracht der landbouwers wier coSperaties 
toenemen in beteekenis en omvaug. Ontzaglijk is de toeneming 
van de produetiviteit van den landbouw in weinige jaren. Nie- 
mand ten sehade, ieder ten voordeel. 

Dat behoort ook in de nijverheid te geschieden. 
De groote nijverheid kan zichzelve wel redden, maar de 

nijverheid groeit in den regel uit kleine beginselen; ook thans 
hog is dat overal, ter wereld her geval. En daarom moet men 
trachten juist de kleine nijverheid te ontwikkelen en te bevorderen 
omdat daaruit voortkomen die industriet~n, die op den duur ook 
door hare veelzijdigheid de kracht van een yolk uitmaken. 

Van veel belang is daarvoor her rijkgesehakeerde vakonderwijs. 
Wij hehben niet genoeg ann onze gewone ambachtscholen, die 
zond~r twijfel voor de bouwvakken reeds zeer reel goeds doen. 
Wij moeten hebben voor onze ondernemers middelbare technische 
scholeu waar onze jongelieden leeren ook hunne middelgroote 
bedrijven economisch, met behulp van arbeidsparende werktuigen, 
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in te richten. Bovenal moeten er komen, zooals er nu reeds 
enkele zijn, vakscholen voor een bepaald beroep waar men een 
bepaald yak geheel naar de eischen van den tegenwoordigeu 
tijd kau leeren. 

Stelselmatig dient op daze wijze de voorbereiding van onze 
jcugd voor het industrieele leven plants te vinden. Daarnaast 
moet men evenals voor den landbouw, een voorlichtingsdienst 
van nijverheidsconsulenten voor de kleine nijverheid inrichten 
ten einde de  voortgaande verbetering in economisch en teehnisch 
opzicht juist van de kleine cn middelgroote bedrijven ill ~le hand 
te werken. 

Organisa{Sie van vaktentoonstellingen met modelwerkplaatsen 
kunuen het nuttig effect doen kennen van de verschiilende 
kracht- en arbeidswerktuigen, onderzoek van waren, van hulp- 
stoffen, en van de rentabiliteit der machines enz. kan evenals 
dat bij den landbouw geschiedt ter hand worden genomen met 
hetzelfde gunstig gevolg dat ook de kleine nijvere geen onnutte 
uitgaven doet. 

Wandetende vakscholen voor een bepaalde nijverheid die in 
ons land niet of weinig wordt beoefend, maar toch levens- 
vatbaarheid kan hebben, zullen vaak in staat zijn nieuwe in- 
dustrien in te voeren of andere te behouden. Dat zijn oude be- 
proefde middelen. Bij den aanvang van den ontwikkelingsgang 
van vele groote buitenlandsche en binnenlandsche industri~n 
vindt men een vakschool staan. Zoo in :Frankrijk voor de uur- 
werkmakerij, de porceleinfabrikage, de mijnindustrie. Zoo in 
Twente voor de weefnijverheid. Onze rietvlechtschool in Noord- 
wolde heeft geen ander doel. Op deze wijze had men vroeger 
zeer we1 onze uurwerkindustrie kunnen behouden, en kan ze 
opnieuw weer doen opleve,~, war door beschermende bepalingen 
nooit zal geschieden. 

Vorsten en staatslieden, die de nationale industri~n wilden 
omhoog herren, lieten vroeger yank van bet buitenland de beste 
werkmeesters komen, om in een modelwerkplaats een eiders be- 
staande of beroemde fabrikage te teeren aan de binnenlandsche 
nijveren. Dat kan ook nu hog geschieden en vindt ook toepas- 
sing in verschillende landen ook in dezen tijd, vooral in den 
vorm van de voorlichting der kleine nijverheid, en dat met goed 
gevolg. 
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Ons departement van landbouw, nijverheid en haudel, moet, 
geleid door de beproefde ervaringen op her gebied van den 
landbouw, dien weg opgaan. ])an zal na eenige jaren in de 
nijverheid hetzelfde zijn waar te nemen als bij den landbouw, 
verhooging van de productiviteit, ontwikkeling en uitbreiding 
van verschillende bedrijven, maar geen belemmering van andere. 
¥erbetering van de productievoorwaarden van allen, maar geen 
kunstmatige wering van den buitenlander ten koste van den 
verbruiker. Verhooging van den loonstandaard door meer vraag 
naar arbeidskracht, maar uiet door kunstmatige verhooging der 
kosten van levensonderhoud. Vermeerdering van werkelijk loon 
in het eerste geval, verminderiug in het laatste. De keuze is 
niet twijfelachtig. 


